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tanke, skulle vai så stor smula tid kunna insparas, som för att skHfva
några rader, hvilke gör mig ännu mera ledsen. Genom Annus Uref af den
5:te dennes hörde jag dock att Du varit frisk, men en omständgihet är det
som dock gör mig ledsen. jag frugtar nemiigen före att Du så begrafvit
och öfverhopat dig med Göromål, ait därvid både Hälsa, och Lif gå för
Lorade.

Men nu till Annu, hvars förhållanden jag sedan min hem Komst först
lärt kanna, till en Del genom henne sjelf, och till en annan af Otto, hvars
bekantskap jag Nyligen gjort; gärna skulle vaI äfven jag önska att det vore

10 annorlunda, ty de närvarande utsigterne äro ej just låfvande, men ej heI-
1cr dc sämsta. Arbetsamhet och Fiit kunna göra mycket, Och efter mitt
tycke är Otto för en Duglig Gosse.,

dessutom när det ändå engång är stt vida Kommit, och nu ej mer står
att hjelpa, stt tycker jag det vore, och är ändamåls Iöst att söka hindra
Det. Älskade Broder, jag Känner vai ej din mening, och ändamålet mcd
Annus Vistande i H(elsing)fors, men medgifver och erkänner gärna att
den tid hon där tillbragt säkert måtte hafva varit henne nyttigt, i fiere
afseenden, men som jag äfven förmodar att din mening varit, att genom
skilnad, och bröfvad utvägar att genom meddelande, (såsom altid nöd

2t) vändig ansedd för kärlekens bestånd) Kunna Komma dem att giömma.
Om det varit detta, eller rättare, om Du trott detta tiliika med det öfHga
gagnande blifva en följd, stt måste jag säga, att detta hopp gått föriorat,
äfvensom att det framdeles kommer att göra det, ehuru gärna Jag också
Skulle önskat motsatsen, men emedan jag nu Kan insee Omöjiigheten
däraf — Och från denna Punct betractat, äfven tror att Hon, Annu;
skulle, till framtida nytta bättre kunna Hemma använda denna mellan
Tid, och som jag velat framställa till Din Broderliga Pröfning och skärskå
dande. Jag inseer vai att detta skail smärta dit ömma Broders hjärta,
likasom mitt, Och gärna skulle jag Onska vara hos Dig i detta Ogonbiik

30 för att om möjligt, och om ej mcd annat genom bladningen af afvåra
gemensamma tårar lindra hvarandras smärta. Men 0 Gud! sålänge Länge
sen har jag ej fått Luta mitt Hufvud mot en Broders Uröst, och i dess
sköte lätta den tunga börda, som ofta tryckt Detta Hjärta, Och hvem vet
när eller var det kan inträffa — men kanske minskas Sorgerna snart. Och
Älskande Bröder råkas vai — engång.,

Hemifrån Hade jag Nyligen Bref, och Kan Således Hälsa.
Adjeu Huldaste! Kära Broder! Skrif nu Snart ät mig någon rad, samt

Hälsa dc fil som Kanna mig, Lew väl Onskar Din Egen Omma Broder.

40 August.
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Kära Son

Jag Expedierar nu medföijande, i hopp at några resande inträffar på Wii
50 tala elle)r Prästgården som befordrar det tillhanda; Resten af Din Jul

klapp lämnas här tilsvidare, ehuru jag redan under Mammas frånvaro 1
Rautalampi sugit det förnemnligaste af alt. Wäl träffade Du walet af
Auctorne. Anotationer hafver jag gjort wid Läsningen som Du får see
framdeles.

Jag hafver önskat vid Läsn<ingen) äber die Tradition at Du läsit Ebr:
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istallet för Rys — — Hwad skall man siga om Förnuft, eler Filosophi;
då man än 1792 trodde at menniskan härstammade af en Orangutang. Wi
lefver som vanligt;

Haf Gud mcd Dig och lef Wäl.
CH.S:n

Om hälsning till Annu ifrån oss.
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Palo den 5:te Aprill 1835

Min Kiire Son

Cm icke nog ofta bref hade inträffat ifrån Annu. mcd undernätteser; så
hade jag trodt din hälsa vara aideles på aftagande, d jag 6—7 månader
lämnat utan bref. Men sanningen at säga känna vi af gammait det väsen
teliga uti vår ställning i vuriden, och hafva således inga stora upteckter at
mcd dela: Träldom, Skröplighet; och på sidstone Döden är allom före- 20
lagt.

Nu kan jag först herätta Dig at min hiilsa iir som vanligt: mera svag
Mage, och slcmm afsöndring ifrån brösiet som besvärar natt hvilan, gör
kroppen trögare och svagare at uthärda mödor., Sedan at jag i förleden
vecka var till G<amla)Carlcby för at träffa Georg, och Kärn Wännerne
And. Kyntzell och Libeck, som mä eftcr omstiindigheierne som vanligt.
Georg bygger en Bri2g, och handlar raskt mcd Engelskt Förlag; dock
mcd omtancka och ordning, sä at det borde Lyckas om Gud sä will. Min
Economie hafterjag förändrat som jag nemnde uti mit förra, men blifver
genom bedrägeri och våld beröfvad alt Förlag: Tiggare åvercka; och af jo
dem upvexte skiilmar plundra mi för tiden alla menniskjor som icke bruka
Knjf el(le)r Yxe al hämnas, el(le)r skaffa sig rätt. Öft’erheten beskyddar
ingen.

Jag hafver försökt genom Lagskipningen at få Rätt, elle)r straff; på
men-Ed, och våld; men det blifver bortkastade penningar. Wid, tillfälle
kunde jag öfversända Dig en Calender öfver brott; på vägar, hus och
Gårdar; som kunde öfvertyga Eder at, Reflection, Humanistik el(Ic)r
hvad Ni vilI kaIla den. kan aldrig blifva en medel att upplyfta mensklig
heten till högre fullkomlighet, än Tron pä Gud och Christum 1 sin tid
gjorde det. Uti England i sommar fick jag af tenckande Folk, den under- 40
rättelsen at dc Lägrc folk Scholorne skulle förbjudas elle)r Indragas; ty
alI MonaliW el<ler) Tro och Religion aftaga grufveligcn.

Dina Böcker, Steffcns, och om Ur Tradition hafver Du fått, finner jag
af Annus bref till Mamma. Eschenmaijer Läste jag mcd nöije ty det är
Härmä Cathechesen in Extenso: Caln den största Theolog, som icke
bcfläckat sin Tro med Reflection; och Mamma den största Filosoph, som
fär alt gratis genom Tron; ait hvad sä kallad,, Wettcnslcap kan mcd sin
Logiskt Mcthafysiska slutkonst, utkläcka som Schclling nog försökt.
Schubert tyckerjag om: Hans Fysiologi, och Geologi, samt tidc Räkning.
är skön, och antaglig; mcn at Han lika mcd Schclling icke förklarar hum 50
vår GIob blifvit en Gödnings Fabrik som Hushälls Sälskapet skall uplysa;
och Staten vet at begagna.

Jag Reccommcnderar Dig 3 kap<itlet) i 1. Mos(e>bok mcd till hjelp af
Swcdcnborgs förklaring: och förklarar: at den eviga Guden som uppcn
barar sig i Himlarnc och Elcmentcrne, som sammanbinda ait: är Ingen


